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Rekordní Hubertova jízda v Prusinovicích
V sobotu 26. října se v Prusinovicích konal 23. ročník Hubertovy jízdy, který byl v mnoha
směrech výjimečný.
Pro pořadatele vše začalo, tak jako v předešlých ročnících. Za mlhavého rána v 7 hodin se
u hasičské zbrojnice všichni sešli, aby přichystali stánky a zajistili občerstvení pro návštěvníky. Před
desátou hodinou se mlha pomalu zvedala a začali se trousit první účastníci. Mezi nimi se objevilo
i sedm napoleonských vojáků, kteří ozvláštnili svou přítomností letošní ročník. Jejich účast byla
domlouvána již vloni ještě panem Janem Žákovským společně s prusinovským rodákem Františkem Sklenářem. Tito vojáci přijeli ze 130 kilometrů vzdáleného Krokočína. Jejich napoleonská
vystoupení provádí pod hlavičkou Klubu vojenské historie francouzského císařství Bystřice pod
Hostýnem. Mimo jiné tato skupina také zajišťuje kočárový doprovod při Velké pardubické.
V 11 hodin se ujal úvodního slova Zbyněk Žákovský. Přivítal jezdce i diváky a seznámil
je s liškou a mastrem. Letos lišku představoval Marek Bečka a mastra Ladislav Caletka. Nastoupeno
v tento okamžik bylo 78 koní. Tito se po jedenácté hodině odebrali ke slavnostnímu defilé kolem
autobusového nádraží a zpět přes travnaté prostranství před obecním úřadem, tak aby si diváci
mohli prohlédnout všechny koně a povozy. Když tento velký lot zmizel pod školkou, nastoupili
k zahájení své malé Hubertovy jízdy děti na svých ponících i velkých koních. Letos se jich sešlo 25.
V tomto menším lotu role mastra patřila Adéle Žákovské a lišku představovala Valerie Kohoutová
z Martinic. I malá Hubertova jízda měla trochu výjimečné hosty. Pozvání k přátelské vyjížďce na ukončení sezony přijalo celé reprezentační družstvo Zlínské oblasti, které se v srpnu zúčastnilo mistrovství
republiky pony ve Zduchovicích a umístilo se na pátém místě ze 16 družstev. Tito jezdci (respektive
jezdkyně - Adéla Žákovská, Marie Holíková, Viktorie Kudelová a Vanessa Langrová) byli při nástupu
představeni a diváci je odměnili potleskem. V 11:15 se menší skupinka také vydala na svou trasu.
Velký lot se vydal ulicí Hlavní a Holešovskou na Kameňák a poté pokračovali do Pacetluk
a přes Kostelecký les na rybník Petrák. Každoročně je zde zhruba hodinová přestávka k občerstvení,
které připravují naši rybáři. Jezdci pak pokračovali přes kopec a kolem bývalé drůbežárny do Dřína
a na rybník Pod Bílou a odtud na Veselky. Celou tuto trasu s jezdci běžel po svých fotograf Aleš
Vitalík, který při tom stíhal i fotit. Díky němu se letos vůbec poprvé povedlo změřit délku okruhu
a koně se svými jezdci ušli 15,3 km.
Malý lot prošel ulicí Plačkov a přes polní
okruh do lesa Dřína. Pro děti bylo na rybníku
Pod Bílou připraveno opékaní špekáčků a pro
dospělé posezení u kávy a svařáku. Před příjezdem velké skupiny se děti odebraly na Veselky
a tam si mohly v klidu zařádit a překonávat připravené překážky. I když se to nezdá, tak menší
okruh letos měřil 8 kilometrů.
Zhruba ve dvě hodiny dorazila na Veselky
i hlavní skupina a mohl proběhnout závěrečný
hon na lišku. Již po několikáté se podařilo vyhrát
Milanovi Školoudovi s bílým valachem Juráškem.
Jezdci se společně odebrali zpět do obce,
kde byl symbolický vítěz odměněn pohárem. Na
Kateřina Krůťová
zbrojnici byl pro jezdce i diváky připraven guláš.
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Letošní Hubertova jízda se odměnila pořadatelům za jejich dlouholeté snažení rekordní účastí
a překonala pomyslnou hranici sto jezdců. V součtu obou lotů se Prusinovicemi prošlo 103 koní
a to je nejvíc v celé historii jejího pořádání. Nezbývá než popřát, ať se naše Hubertova jízda těší
oblibě i nadále a jezdci se rádi do Prusinovic vrací.
Petra Žákovská
Poznámka redaktora:
Na titulní a poslední stránce tohoto časopisu je fotografie ze začátku letošní Hubertovy jízdy.

Z OBCE
Investice v roce 2019
III. etapa rekonstrukce a přístavby MŠ
V letošním roce proběhla v budově mateřské školy poslední etapa stavební akce „Rekonstrukce a přístavba MŠ Prusinovice“. Tento projekt začal první a druhou etapu v roce 2017. Tyto
dvě etapy byly završeny obdržením kolaudačního rozhodnutí. V letošním roce na jaře bylo
zastupitelstvo před rozhodnutím, jestli si podávat žádost o dotace na Ministerstvu pro místní
rozvoj (MMR) na tuto třetí etapu nebo na rekonstrukci a přístavbu hasičské zbrojnice s větším
finančním objemem. Do tohoto dotačního programu u MMR mohla obec podat pouze jeden
projekt. Rozhodnutí padlo na objemnější projekt – na hasičskou zbrojnici. Časem se ukázalo, že
na tyto veřejné budovy MMR uvolnilo 0,2 miliardy, ale žádosti od obcí na MMR přišlo v celkovém
objemu 2,5 miliardy. Při vyhodnocení žádostí jsme byli zařazeni mezi náhradníky. V překladu to
znamená, že na nás nevyšly peníze. Ale zpět k mateřské škole – na letošní rok jsme tedy měli pro
MŠ dva scénáře. Buď dotačně půjdeme do projektu za 4,3 milionu, ve kterém byla zahrnuta nová
střecha a fasáda staré budovy, nová rovná střecha nad technickým zázemím MŠ, vybavení staré
budovy a dovybavení nově přistavených prostor v roce 2017, nové elektrické vedení se závěsným
kazetovým stropem se světly ve staré budově a venkovní dětské hřiště.
Anebo pokud za svoje, tak v objemu do 2 milionů s tím, že se ošetří jen venkovní plášť staré
budovy, tedy střecha a fasáda. K tomu střecha nad zázemím MŠ. Dlouho to vypadalo, že se půjde
do tohoto menšího ořezaného projektu. Na poslední chvíli jsme si ještě podali na tento projekt
žádost o dotaci u ministerstva financí a ten vyšel. Provedla se tedy původní varianta v plném rozsahu. Nakonec se celkové náklady i s vícenáklady, které jsme v průběhu stavby přidaly, vyšplhaly
na konečných 5, 1 milionu. Výše obdržené dotace od ministerstva financí byla 3,4 milionu. Náklady na tuto akci z obecního rozpočtu jsou tedy 1,7 milionu. Touto etapou je ukončena přístavba
a rekonstrukce mateřské školy v Prusinovicích s kapacitou 53 žáků. V případě, že bychom do
této rekonstrukce nešli, byla by už dnes kapacita žáků MŠ snížena okresní hygienickou správou
na 42 žáků. Výsledek by byl ten, že by rodiče z Prusinovic už dnes vozili své děti do mateřské
školy někde mimo obec Prusinovice podle toho, kde by měli pro ně místo. A samozřejmě tyto
děti, které by chodili do mateřské školy mimo obec, by se nám už nevrátili ani do základní školy.
Dalším krokem v základní škole by byl ten, že by ubylo žáků – tudíž úvazků pro učitele a následně
by vznikaly dvou či tří třídky a s tím spojená nespokojenost rodičů s hrozbou dalšího odlivu žáků
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z obce. Je to pak začínající kruh, do kterého se nám ještě dostává nezájem mladých rodin bydlet
ve vesnici, ve které není zabezpečena školská obslužnost. Píši jen proto, aby bylo jasné, že jsme
na začátku neukázali prstem a neřekli si tak třeba přistavíme školku, ale že to byl promyšlený
projekt, který plní strategický rozvoj obce.
Odstavná plocha v ulici Podzahradí
V letošním roce došlo i na realizaci dlouho připravovaného projektu odstavná plocha v ulici
Podzaradí. Tato stavba se připravovala už od roku 2016. I u tohoto projektu jsme se pokoušeli
o dotaci, ale byli jsme neúspěšní. Už od začátku roku jsme ale byli rozhodnutí, že parkoviště
zrealizujeme i bez dotací a to se taky stalo. Vysoutěžená cena ve výběrovém řízení se dostala na
částku 1,8 milionu. Ještě v průběhu měsíce listopadu proběhlo dosazení stromků okrasné třešně
tak, abychom betonovou plochu opticky rozdělili zelení a ulice nebyla jen jedna betonová plocha.
Myslím, že se ulici razantně odlehčilo a nezbývá než popřát, ať parkoviště slouží jak obyvatelům
ulice Podzahradí tak návštěvníkům tělocvičny.
Oprava komunikací
V letošním roce došlo k úpravě dvou komunikací v obci. Jednak polní cesty k samotě Kozrál,
na kterou byla finišerem nanesena vrstva výfrezků a následně zaválena. Na podzim kolem této
komunikace bylo vysazeno 50 stromků švestky domácí. Tuto výsadbu provedl nový spolek v obci
Rohálov bike team. Za tuto pomoc jim musíme poděkovat. Cena opravy této polní cesty 400 tisíc Kč.
Druhou opravenou komunikací byl úsek kolem zámečnické dílny pana Sklenáře. Tady byla
použita technologie tlakového nástřiku. Cena této opravy se dostala na částku 300 tisíc Kč.
Výsadba v obci
Možná tato zpráva patří spíše do kategorie životního prostředí, ale myslím, že je to především
investice do budoucnosti obce. Obec Prusinovice v letošním roce provedla výsadbu okrasných
a ovocných stromů na různých místech v obci. Celkový počet vysazených stromů se vyšplhal na
100 vysazených stromků. Nadále pokračuje zalesňování lesních ploch po smrku, který byl napadený kůrovcem. Letošní rok bylo v lesích vysazeno 61 550 ks dubu letního i zimního a něco málo
buku. Tento rok se investice do lesního hospodářství pohybuje kolem jednoho milionu korun. Část
z těchto investicí se daří vracet do rozpočtu díky dotacím na zalesňování a teď po novu na likvidaci kůrovce. Investice nejdou samozřejmě jen do nové výsadby, ale také do ošetřování výsadby
starší v podobě vyžínání porostu v oplocenkách, tak aby se vysazeným stromkům vytvořil prostor
a umožnil se jim co možná nejsnazší růst. Především tato investice je investicí na mnoho desetiletí.
Za nemalou pomoc musíme poděkovat myslivcům, koňákům a v poslední době i Rohálov bike
teamu za pomoc při výstavbě oplocenek a následného odstraňování pletiva z oplocenek starých.
Bez pomoci těchto dobrovolníků v dnešní době, kdy je totální nedostatek pracovníků v lesnictví,
by se takový objem prací nedal zvládnout. Díky Vám za to.
starosta
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Slovo starosty
Pamatuji si, jaké to bylo očekávání, když se blížil rok 2000. Nebude trvat dlouho a budeme
mít rok 2020. S odstupem času vidíme, jaká je to chvilička v lidském životě. Jak rychle nám těch
dvacet let uteklo. Z tohoto pohledu je rok 2019 titěrný. Přesto se za ním pokusím ohlédnout
a vypsat největší události tohoto uplynulého roku. O některých investičních akcích píši na jiném
místě tohoto Zpravodaje a tak se budu malinko opakovat, ale čtenář mi to určitě promine. Největší
investiční akce v letošním roce proběhla přes hlavní prázdniny – rekonstrukce staré budovy mateřské školy, další stavba, která proběhla v letošním roce, byla stavba parkoviště v ulici Podzahradí,
dále oprava komunikace ke Kozrálu a oprava cesty kolem zámečnické dílny v bývalém družstvě.
Byl vyměněn podklad tanečního kola u kulturního domu, zrekonstruovaná zasedací místnost
v patře obecního úřadu. Byl vyčištěn potok vedoucí přes Kuchyňku – investice společnosti Lesy
ČR – v části Kuchyňky byla vystavěna obcí Prusinovice nová opěrná zídka.
Na rok 2020 je přichystána rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice. Cena této akce nám
jen za poslední rok narostla o dva miliony na 13, 5 milionu. Prozatím máme sehnané na tuto stavbu
5 milionů z Ministerstva vnitra (4,5 mil.) a Zlínského kraje (0,5 mil.). Další investicí následujícího
roku bude dobudování zasíťování v Lesní ulici včetně komunikace. I tato investice za poslední
rok vzrostla na konečných 2,6 milionu. O investicích a rozpočtu se píše taktéž na jiném místě
tohoto Zpravodaje.
Počkáme si tedy na prosincový Zpravodaj roku 2020, ve kterém se dočteme, co se nám
z těchto velkých projektů podařilo zrealizovat.
Přeji nám všem klidné prožití vánočních svátků, pohodový konec roku a volný start do roku
2020. Ať se nám všem v roce 2020 daří v pracovním i rodinném životě. Přeji všem úspěšný rok 2020.
starosta

Vývoj rozpočtu obce Prusinovice
Na začátku tohoto článku Vás všechny musím odkázat na snímek, který tady někde
ve Zpravodaji je, a ten si musíte najít, aby vám tento článek dával smysl. Na tomto snímku je graf
s vývojem obecního rozpočtu od roku 2010 po letošní konec roku. S tím, že ve sloupečku grafu
z tohoto roku jsou poslední dva měsíce dopočítány, ale myslím, že se moc nespleteme dle čísel,
která nám budou známa někdy na konci února 2020. Zcela zjevný je stoupající trend rozpočtu
nejen našeho ale rozpočtového určení daní (RUD) obcí v České republice vůbec. U nás ještě
umocněno dotacemi, které se za poslední 3 roky daří úspěšně získávat. Vezmeme-li například rok
2016 (rozpočet téměř 15 milionů) a rok 2019 (rozpočet 25 milionů). Dojdeme lehkým propočtem
nárůstu rozpočtu za 4 roky o 10 milionů. V tomto roce 2019 jsme obdrželi na různé projekty
7 milionů dotací – tedy velkou část z tohoto nárůstu rozpočtu. Těchto 7 milionů není jen z letošních dotací, ale také z doběhu akce první etapy nástavby mateřské školy – tedy akce staré 2 roky.
Ale i když od 25 milionů odečteme 7 milionů dotací, dojdeme na sumu 18 milionů, tedy i bez
dotací došlo k nárůstu rozpočtu o 3 miliony za poslední 4 roky.
Příští rok nás čeká velký projekt přístavba a rekonstrukce hasičské zbrojnice, který se podle
všeho bude pohybovat okolo 13 milionů. Kdy tedy jindy jít do tak finančně náročných projektů,
když ne teď, když máme rozpočet tak pěkně rozjetý. Právě v této době máme šanci opravovat
a zodolňavat obecní budovy tak, aby, až nebudou takové finanční možnosti, měla obec s těmito
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budovami co nejmenší náklady. Tak jako se zvládla přístavba mateřské školy a prakticky bez koruny
dluhu. Dále se připravuje výstavba nové obecní knihovny. Následovat by měly rekonstrukce obecního úřadu a kulturního domu. Zejména rekonstrukce kulturního domu bude finančně náročná
a bez dotací se neobejde. Tento projekt je zapotřebí mít nachystaný a až se zvládnou menší budovy, začít masírovat dotační tituly a pokusit se něco z tak velké investice hodit na záda někomu
jinému. Tedy co největší část. To jsem se ale dostal daleko od konce roku 2019. Samozřejmě i doba
na úvěry je příznivá. Žijeme v době, kdy se úvěry pohybují okolo 1 %, čímž se nám také otevírá
možnost financování velkých akcí. Tady ale stále zastáváme názor, že by neměly splátky zatěžovat
obecní rozpočet velkou měrou, aby v budoucnu neomezovaly zastupitelstvo v investicích. Zatím
jsme si ale bez dlouhodobých úvěrů poradili a v podobném duchu se budeme ubírat i nadále.
Investice roku 2020 mají ještě spoustu otazníků a až jak půjde čas a nastalé situace se budou řešit,
se uvidí, kde nás finanční tok nadcházejícího roku zanese.
starosta

Zprávy z obce
Ve čtvrtek 7. listopadu proběhlo předposlední veřejné zasedání obecního zastupitelstva
v tomto roce a přijalo následující usnesení.
• Schválilo koupi smykového nakladače LOKUST 753 za cenu 992 200 Kč.
• Schválilo výsadbu v katastru obce za cenu 70 000 Kč.
• Schválilo pronájem místnosti zkušebny panu Jiřímu Ležákovi ml.
• Schválilo částku 5 000 Kč jako finanční příspěvek pro Hospic na Svatém Kopečku.
starosta

Přechod na vysílání DVB-T2
Z rozhodnutí vlády na základě mezinárodních dohod přechází celoplošné pozemní vysílání
z DVB-T na DVB-T2. Každý majitel televize, která neumí zpracovat signál DVB-T2, si bude muset
buďto koupit novou televizi, která tento formát vysílání bude umět přijímat, anebo volit levnější
formu a zakoupit si set-top box, který bude umět tento formát zpracovat. Kdybychom měli být
úplně přesní, tak tento nový přijímač bude muset zpracovat formát vysílání DVB-T2 s kodekem
H.265/HEVC, ale to už by vám měl poradit každý slušný prodavač. U varianty se set-top boxem
ještě doporučuji dát si pozor na výstup v televizi tak, abyste měli vhodný propojovací kabel mezi
set-top boxem a vaší televizí. Již dnes programy ČT jsou vysílány ve formátu DVB-T a zároveň
v DVB-T2, takže vám, kterým jdou dvakrát například ČT 1 s tím, že jde jeden v rozlišení HD (poznáte, že na televizi, když přepnete program, se zobrazí, že se díváte na program ČT 1 HD) tak
máte jistotu, že váš televizor formát DVB-T2 umí rozpoznat a vy tudíž nemusíte nic řešit. Vám,
kterým tento ČT-1 HD nejde, budete muset řešit výše uvedeným návodem. V průběhu prvního
pololetí roku 2020 bude docházet u jednotlivých programů pozemního vysílání k vypínání signálu
ve formátu DVB-T a ti, co nebudou situaci řešit, budou mít na kabelovce čím dál méně programů,
až jim nakonec zbudou jen programy satelitní. Pokud by si někdo nevěděl opravdu rady s řešením
této problematiky, tak zavolejte a společnými silami dojdeme k vysněnému cíli v podobě vysílání
plné nabídky kabelové televize u vás doma.
starosta
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ŠKOLA
Končí léto, podzim je tu, chystají se ptáci k letu
Podzim si nasadil svůj pestrobarevný kabát a začal čarovat. Listí na stromech zlátlo, podzimní květiny vykvetly v zahradách a předzahrádkách, v lese vyrostly houby. Jen to počasí bylo
jako na houpačce. Rodiče dětí z mateřské školy naplnili skříňky v šatnách vhodným oblečením
a obutím opravdu do každého počasí. Oddělení Koťátek podnikalo výpravné vycházky do blízkého
i vzdálenějšího okolí. Navštívili jsme během dopoledního ekologicky zaměřeného výletu Hrádek.
Musím konstatovat, že všechny děti bez problémů trasu ušly a stále byly plné elánu. Na zpáteční
cestě kolem místního družstva na nás z oken nakukovaly zvědavé kravičky, kterým děti pohotově
zanotovaly písničku Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte. Než dozpívaly, všechna okna byla plná
zvědavých posluchaček.

Na školní zahradě byla dokončena výstavba komplexu dětských průlezek a herních prvků.
Všechny děti si je stihly náležitě užít a už teď se těší na jaro, až si na školní zahradě budou moci
znovu hrát a cvičit.
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Posledním bodem prázdninové přestavby školky bylo namontování interaktivních tabulí
v obou oddělení. Tabule využíváme při didakticky zacílených aktivitách. Děti se na nich rády podívají na pohádku či si zatancují s písničkami Míši Růžičkové. Paní ředitelka dokoupila interaktivní
výukový program „Barevné kamínky“, kde se děti velmi hravou formou učí nové věci z dané oblasti,
procvičují grafomotoriku, pozornost, sluch, paměť a hrají naučné hry.
Říjnové počasí bylo na draka a proč toho nevyužít? V rámci čtrnáctidenního projektu
„Na obloze drak, velký jako mrak“ jsme uspořádali Drakiádu pro rodiče s dětmi. Mateřská škola
zajistila teplý čaj, ohníček a skvělé slunečné počasí. Rodiče dali dětem draky, oblečení, obutí,
špekáčky a šlo se na to. Vítr sice moc nefoukal, ale když viděl tolik účastníků s pestrobarevnými
draky, nelenil a začal foukat víc a víc, až vyhnal draky do nebeské výše.

V říjnu k nám zavítalo divadlo s pohádkou O zatoulaném koťátku, které se dětem velmi líbilo.

Měsíc prosinec, který nás čeká, bude také plný aktivit a akcí. Rozsvítíme krásný vánoční strom
u kulturního domu zpěvem koled při společném setkání. První týden se mateřská škola promění
v „Čertovskou školičku“, přijde i Mikuláš se svou družinou. Navštívíme knihovnu v Holešově
s besedou „Vánoční příběh“ a nebude chybět ani tradiční vánoční koleda v obci. Poslední týden
plánujeme vánoční posezení společně s rodiči u stromečku spojené s rozbalováním dárečků, které
jsme mohli nakoupit díky získaným příspěvkům od rodičů, sponzorů a z výtěžku za sběr papíru.
Za kolektiv mateřské školy Vám všem přejeme klidné a radostné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2020 hodně zdraví!
Iva Rozsypalová, Kateřina Koplíková
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1. čtvrtletí v naší škole
Před nedávnem skončily prázdniny a už se
pomalu blíží Vánoce. Než ještě nastane zimní
čas, zrekapitulujme si, co jsme mohli zažít během podzimu v naší škole.
Hned začátkem října, tj. 2. října., měli možnost žáci 1. až 3. ročníku zhlédnout divadelní
představení Pat a Mat ve Zlíně.
17. října se žáci 1. a 2. ročníku vzdělávali
technicky. Do naší školy přijeli lektoři, kteří děti
zasvětili do programu „Malé technické univerzity“. Názorně tak zavítali do světa technických
oborů a bylo jim ukázáno, že není třeba se
obávat ani takových předmětů jako je matematika či fyzika.
Dne 24. října proběhl v naší škole preventivní program „Nauč se první pomoc“. Tento program
byl určen pro všechny ročníky, kde se žáci v průběhu návštěvy seznámili se základními postupy
první pomoci při úrazech. S ohledem na věk byly jednotlivé úkony prakticky předváděny a také
si je žáci mohli sami vyzkoušet. Taktéž byli seznámeni s obecným postupem jak přivolat pomoc.
V tento den jsme se však se žáky sešli ještě odpoledne po škole. Připravili jsme pro ně a jejich
rodiče společnou akci – vyráběli papírového draka. Účast byla vysoká a každý drak byl opravdu
originální, nebylo možné vybrat toho nejkrásnějšího. Proto byli všichni odměněni diplomem za
účast. Nakonec draci posloužili k podzimní výzdobě naší školy. Tento den jsme završili opékáním
špekáčků na školním dvoře. Ti žáci, kteří měli chuť a zájem, mohli přespat ve škole do druhého
dne. Jako překvapení si pro spolužáky, kteří se rozhodli přespat, přichystali žáci pátého ročníku
strašidelný program. A ten se jim velmi povedl. Všem za přípravu děkujeme.
Následující den měli žáci možnost více nahlédnout do práce integrovaného záchranného
systému. Ukázat svoji práci přijela policie z výcvikového střediska policejních psů v Dobroticích.
Zhlédli jsme tak ukázky práce policejních psovodů se služebními psy. Dále nám byla díky panu
Večeřovi z Prusinovic umožněna prohlídka sanitky. Také jsme měli možnost si vyzkoušet masáž
srdce. Spolek dobrovolných hasičů z Prusinovic nechal žáky nahlédnout do hasičského vozu, vyzkoušet motání hasičské hadice a spoustu dalších zajímavých činností. Tímto všem zmiňovaným
chceme ještě jednou poděkovat.
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Jako každoročně proběhl v naší škole den otevřených dveří a to 7. listopadu. Při této příležitosti
se mohli rodinní příslušníci přijít podívat, jak se jejich děti učí. Na druhý den jsme s klubem Zlaté
ručičky z. s. tvořili na vánoční jarmark. Zhotovené výrobky jste si pak také mohli na vánočním
jarmarku zakoupit.
14. listopadu proběhl v naší tělocvičně projekt „Škola v pohybu“. Zde byli žáci pod dohledem
zkušeného trenéra zapojeni do všestranného pohybu a vyzkoušeli si mnoho soutěží a her.
Od poloviny listopadu jsme připravovali vystoupení ke slavnostnímu rozsvěcování vánočního
stromu, který proběhl 1. prosince.
V měsíci prosinci čeká 2. ročník pokračování „Malé technické univerzity“. 1. až 3. ročník navštíví hudební představení ve Filharmonii Zlín a 4. ročník s 5. ročníkem zavítají do Holešova na
divadlo v anglickém jazyce.
Nastává vánoční čas, a tak přejeme všem krásné prožití těchto svátků a do nového roku
2020 mnoho zdraví, rodinné pohody a spokojenosti. A ať se vám splní všechna vaše osobní přání.
Bc. Jitka Kropáčová
Ráda se připojuji k tomuto přání. Přeji všem svým kolegům, žákům a jejich rodičům krásné
a pohodové vánoční svátky v kruhu těch nejbližších, v novém roce jen to nejlepší.
Děkuji svým kolegům za celoroční obětavou práci, rodičům za kvalitní spolupráci ve prospěch
těch, na kterých nám nejvíce záleží. Děkuji také našim žákům, že se celý rok snažili pracovat dle
svých nejlepších možností.
Děkuji také našemu zřizovateli, především panu starostovi Zbyňku Žákovskému, a Školské
radě za vstřícnost při řešení našich potřeb a celkovou spolupráci.
Ať se vám všem příští rok vydaří dle vašich představ.
Mgr. Ivona Kratochvílová, ředitelka školy

KULTURA
Setkání seniorů s představiteli obce
V pátek 1. listopadu se konalo v kulturním domě tradiční setkání starosty obce a dalších obecních zastupitelů se seniory. Na pozvání obecního zastupitelstva se tam sešlo asi 92 seniorů, kteří
usedli k prostřeným stolům. Bylo pro ně připraveno pohoštění (2 obložené chlebíčky, 2 zákusky,
káva, limonády) a keramické upomínkové předměty, které pro ně zhotovily děti z mateřské školy
a základní školy. Za jejich pěkné dárky jim patří poděkování.
Toto setkání zahájil pan starosta Zbyněk Žákovský, který nejprve přivítal seniory a seznámil
je s programem setkání. V audiovizuální prezentaci pan starosta promítl seniorům krátký film
o Prusinovicích a dále představil akce, které obecní zastupitelstvo vykonalo v tomto roce: rekonstrukce zasedací místnosti v budově obecního úřadu, oprava polní cesty ke Kozrálu, oprava cesty
k dílně (stolařství) ve dvoře, rekonstrukce tanečního kola u kulturního domu, vyčištění koryta
potoka na Kuchyňce a směrem k lesu, vybudování parkovacích míst v ulici Podzahradí, 3. etapa
rekonstrukce mateřské školy, nové dětské hřiště u mateřské školy, výsadba 41 500 stromků v lese
a zakoupení smykového nakladače LOCUST. Pan starosta dále přednesl plán akcí na rok 2020 a další
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roky: rekonstrukce hasičské zbrojnice, nová budova knihovny, zasíťování a nová komunikace
v Lesní ulici, nové zasíťování v ulici Trávník, návrh úpravy kulturního domu a odkanalizování
obce. Pan starosta se též zmínil o stoupajícím
vývoji obecního rozpočtu v minulých letech,
o problematice příjmu televizního signálu,
o nutném čipování psů. Pan starosta pozval
ještě seniory na Kateřinskou hodovou zábavu
s krojovanou dechovou hudbou Vlčnovjankou,
která bude 23. listopadu v kulturním domě.
Následovalo losování cen tomboly, které
Paní Věra Sklenářová s dcerou Hanou
proběhlo pod vedením doktora Koplíka a za
pomoci ostatních členů obecního zastupitelstva. V tombole bylo 29 cen. Každá cena z tomboly
svého výherce potěšila. Posledním bodem programu setkání bylo vystoupení dechového orchestru
Morava při ZUŠ Hulín, které trvalo jednu hodinu. V hudebním programu se seniorům představilo
asi 22 mladých hudebníků v čele s kapelníkem Petrem Voříškem a 5 mladých zpěvaček. Pořadem
nás slovy provázela moderátorka Kamila Poláková. O kvalitu zvuku se postaral zvukový technik
ing. Ivo Káňa. Dechový orchestr Morava založil Václav Smola v roce 1984. Orchestr zahrál populární písně a melodie (polky a valčíky). Na trubku v něm hrál též žák David Sklenařík z Prusinovic.
Koncert dechového orchestru se našim seniorům velice líbil. Vyžádali si hudební přídavek.
Po koncertu někteří senioři setrvali ještě na místě v družném rozhovoru.
Rád bych touto cestou poděkoval obecnímu zastupitelstvu za takto projevenou pozornost
ke starším spoluobčanům jako vyjádření vděčnosti za jejich dobře vykonanou práci pro naši obec
a celou společnost. Poděkování patří též zvukovému technikovi Pavlu Žákovskému za ozvučení
sálu a hudební doprovod. Děkuji též personálu kulturního domu za vzornou obsluhu hostů, která
přispěla ke spokojenosti našich seniorů na tomto setkání.
Antonín Nedbal

Kateřinské hody
Jako každý rok, tak i letos se v naší obci
slavily hody za přispění členů Sboru dobrovolných hasičů Prusinovice. Hodová oslava v obci
se konala v sobotu 23. listopadu.
Oslavy zahájila sedmičlenná Přílepská
dechovka, která vyhrávala k poslechu už chvíli
před 15. hodinou u hasičské zbrojnice. Jednotka
členů sboru dobrovolných hasičů, oděná ve
slavnostních uniformách a za doprovodu dechové hudby, vyšla od kulturního domu a vstoupila do kostela svaté Kateřiny Alexandrijské,
patronky a ochránkyně prusinovické farnosti,
a obsadila přední místa v lavicích. Další místa
v kostele zaplnili mnozí místní i přespolní farníci.

12

Přílepská dechovka a jednotka SDH

V 15 hodin začala hodová mše svatá, kterou slavil P. Petr Dolák, nový duchovní správce
místní římskokatolické farnosti, s několika ministranty. Slavnostní bohoslužbu doprovodil místní
chrámový sbor zpěvem duchovních písní a též v kostele zahrála dechová hudba. Na varhany hrál
pan Josef Sedlář. P. Petr Dolák v promluvě k posluchačům podrobně vylíčil život svaté Kateřiny
Alexandrijské, mučednice pro křesťanskou víru. Mše svatá vyvrcholila přijetím eucharistie. V kostele
bylo všechno dění vznešené a sváteční. Mnozí místní i přespolní farníci měli během bohoslužby
silný duchovní prožitek.
Po mši svaté dobrovolní hasiči a někteří farníci, kteří se zúčastnili mše svaté, za doprovodu
dechové hudby přišli v průvodu k pomníku padlých vojáků v 1. světové válce, aby tím uctili jejich
světlou památku.
Dobrovolní hasiči potom přešli v pochodovém útvaru a za doprovodu dechové hudby
zpět ke kulturnímu domu. V restauračním sále kulturního domu pak měli hasiči a pozvaní hosté
sváteční posezení spojené s pohoštěním. K poslechu a dobré zábavě jim ještě hodinu vyhrávala
dechová hudba.
V 18 hodin začala v kulturním domě hodová taneční zábava, kterou uspořádali členové
Sboru dobrovolných hasičů Prusinovice s přispěním obce Prusinovice. Na zábavě hrála slovácká
krojovaná dechová hudba Vlčnovjanka, jejímž kapelníkem je Pavel Nevařil. V hudebním programu
dechovky vystoupili zpěvák Josef Malina a zpěvačky Mirka Saňáková a Jitka Druláková. Návštěvníci
zábavy postupně přicházeli do tanečního sálu a usedali ke krásně prostřeným stolům. Přišlo se tam
pobavit asi 115 občanů Prusinovic (včetně pořadatelů – členů SDH) i přespolních hostů. Během
zábavy se konalo i losování tomboly, která obsahovala 116 zajímavých cen. Vstupné na zábavu bylo
60 Kč. Občerstvení pro návštěvníky bylo zajištěno. Přítomní návštěvníci se spolu dobře pobavili
a zatančili si při špičkové hudební produkci známé a oblíbené dechové hudby, která vyhrávala až
do půl jedné hodiny po půlnoci. Ohlas této hodové taneční zábavy byl velice příznivý.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci slavnostní bohoslužby
a hodové taneční zábavy, i všem návštěvníkům a hostům, kteří svou účastí podpořili obě naše
hodové slavnosti.
Antonín Nedbal

Rozsvícení vánočního stromu
Rok rychle uplynul a přiblížila se opět doba adventní. Nastal obyčej rozsvěcování vánočních
stromů v mnoha obcích a městech. Stejně tak tomu bylo i v naší obci. V první neděli adventní
1. prosince se konala slavnost, při níž byl rozsvícen vánoční strom, který vyrostl v Prusinovicích
na Podzahradí. Byl umístěn u kulturního domu. Naši dobrovolní hasiči na něj upevnili elektrické
osvětlení, které je ve dne ve větvích stromů nenápadné.
Program oslavy začal v 15 hodin za jasného chladného počasí (3 stupně Celsia nad nulou).
Na úvod pan starosta Zbyněk Žákovský přivítal všechny přítomné občany a popřál jim dobrou
zábavu. V kulturním programu nejprve na pódiu vystoupily děti z mateřské školy pod vedením
svých učitelek. Velmi početnému publiku (odhadem 200 osob z řad rodičů a prarodičů) děti zazpívaly několik vánočních písní a koled. Naše nejmenší děti za své kulturní vystoupení na pódiu
sklidily upřímný potlesk publika. V dalším kulturním vystoupení předvedli žáci základní školy
hudebně dramatické pásmo s vánočním námětem. I oni si svým pěkným kulturním programem
zasloužili upřímný potlesk publika. Všechny děti (z MŠ i ZŠ) obdržely za své vystoupení perník.
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V podvečer v 16 hodin se všichni, dospělí i děti, sešli u vánočního stromu. Malý místní chrámový sbor spolu s panem farářem Mgr. Leošem Machem zazpíval několik vánočních písní. Pak
k posluchačům krátce promluvil pan farář P. Petr Dolák. Jeho slova byla o přivítání Pána Ježíše.
Dále přítomné oslovil pan starosta Zbyněk Žákovský, který poděkoval všem za účast na slavnosti,
dětem poděkoval za jejich kulturní program, panu Pavlu Žákovskému poděkoval za technickou
pomoc, členkám Klubu zlatých ručiček poděkoval za uspořádání vánočního jarmarku. Všem přítomným popřál k nastávajícím vánočním svátkům hodně štěstí a zdraví. Též pan farář Mgr. Leoš
Mach popřál všem přítomným požehnanou adventní dobu a požehnané nastávající vánoční svátky.
Potom byl slavnostně za nadšeného společného odpočítávání vteřin a za potlesku přítomných
rozsvícen vánoční strom, který působil svými barevnými světly kouzelně a majestátně. Upnuly
se k němu roztoužené oči dětí. Slavnostní chvíli si vychutnali i dospělí. Všichni jsme se tam sešli,
abychom si připomenuli blížící se vánoční svátky a jejich pravý význam.
Aby se návštěvníci slavnosti v chladném odpoledni alespoň trochu zahřáli, dobrovolní
hasiči pro ně připravili teplé občerstvení (svařené víno, punč, dětský punč, krokety, bramboráky,
hranolky), které prodávali pod pergolou. Zaměstnankyně kulturního domu měly prodejní místo
rovněž pod pergolou, kde prodávaly různé druhy kávy, čokoládu, hruškovici a jablečný oříškový
štrúdl. Návštěvníci slavnosti projevili veliký zájem o tam nabízené občerstvení. Místo pro zahřátí
bylo i ve velikém sále kulturního domu, v němž členky Klubu zlatých ručiček uspořádaly jarmark,
na němž návštěvníci si mohli zakoupit mnoho pěkných a zajímavých věcí. Jarmark se konal jen
v neděli 1. prosince od 12,30 hodin do 16,30 hodin.
Poděkování za pěkné slavnostní zážitky u vánočního stromu patří všem, kteří se podíleli na
přípravě a uskutečnění slavnosti – zastupitelům obce, žákům a učitelkám obou zdejších škol,
členům SDH, členkám Klubu zlatých ručiček, všem občanům, kteří přišli na oslavu, zvukovému
technikovi, zaměstnankyním kulturního domu a dalším.
Byla to pěkná slavnost, při níž se občané sešli v hojném počtu u vánočního stromu jako
jedna velká rodina. Ať radost, kterou jsme my, návštěvníci, při slavnosti chvíli prožili, nás provází
i v příštích adventních dnech.
Antonín Nedbal

Rozhovor s Mgr. Stanislavem Hodoušem

Mgr. Stanislav Hodouš
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Události kulturního života nám nabízí širokou škálu osobností,
jak z historie, tak ze současnosti. Mnozí z nich se stali přínosem pro
celý svět, národ, stát, město či obec. Mohou se stát pro nás příkladem,
inspirací. Důležitou součástí tohoto procesu je ale zrod nových talentů.
Možná že se některé rodí i u nás v Prusinovicích.
Mgr. Stanislav Hodouš pochází ze starého mlynářského rodu.
Během svého dětství pomáhal v rodinném mlýně. V mládí se vyučil
elektrikářem. Vystudoval teologii na Cyrilometodějské teologické
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Již dlouhodobě se zabývá
studiem sekt a nových náboženských směrů, zaměřuje se na reflexi
vývoje náboženství na Holešovsku. Mimo svého civilního zaměstnání
se věnuje publikační činnosti.

1) V říjnu letošního roku vyšla Tvoje nová kniha s názvem „Křižovatka náboženství,
církví a sekt na Holešovsku.“ Co tato kniha představuje?
Na Holešovsku působí osm církví a náboženských společností, k tomu ještě různé neoficiální
skupiny, co se schází třeba někde v obýváku. Chtěl jsem dát čtenářům nahlédnout do jejich života
a nauk, které jsou běžnému člověku často zahaleny určitým tajemnem.
2) Co bylo pro Tebe impulsem k sepsání nové knihy?
Lidé hledají odpovědi na duchovní otázky. Obvykle však neví, kde je najít. Nezřídka se stanou
obětí různých obchodníků s vírou, sekt, skupin s amatérskou teologií. Jindy je třeba znechutí návštěva komorního společenství, které nejeví o nové lidi zájem. Spálí se jednou, někdy ještě podruhé,
a zanevřou na náboženství. Chtěl jsem čtenářům postavit rozcestník na tu spletitou křižovatku
místních církví a náboženských společností, aby si mohli představit, kam ty jednotlivé cesty vedou.
3) Celý život jsi prožil na Holešovsku. Jak se Ti při tvorbě knihy spolupracovalo se zástupci a členy jiných církví?
Vyrůstal jsem v Jednotě bratrské v Holešově. Je to společenství s úžasnou historií před staletími, ale s docela dramatickým vývojem za posledních sto let. Za mé paměti se ten sbor dvakrát
rozpadl, poprvé kvůli letničnímu hnutí, podruhé kvůli jeho přeorientování na podnikání. Věřící
odtud odešli do ostatních církví v okolí a já mám teď všude známé. Když máte známé, všechno jde.
4) Kolik jsi již napsal knih a jaké?
Před několika lety jsem vydal knihu „Český armagedon.“ Popsal jsem v ní, jak svědkové
Jehovovi v naší zemi očekávali konec tohoto světa a jak se vyrovnávali se zklamáními, když se
proroctví nesplnila.
5) Co Tě přivedlo ke spisovatelské činnosti?
My jsme taková trochu spisovatelská rodina. Děda se zabývá historií mlýnů, zrovna dokončuje
svoji už dvanáctou knihu. Jeho bratr napsal zase knížku básní. I praděda prý psával. Jako chlapci
mi učaroval psací stroj, který jsme měli doma. Často jsem u něho vysedával. Asi v sedmi letech
jsem začal vydávat takový časopis naší party na sídlišti.
6) Jaká byla Tvoje cesta k víře, k náboženství a ke studiu teologie?
Bylo mi asi deset roků. Jel jsem na kole v Holešově po Palackého třídě. Když jsem si to šlapal
kolem gymnázia, jako bych uslyšel hlas „vjeď na chodník!“ Tak jsem to vzal přes obrubník rovnou
na ten chodník. V tom se utrhla bočnice náklaďáku, který mě právě předjížděl, a na moje původní
místo se vysypala hromada kmenů stromů. Uvědomil jsem si, že je nade mnou Někdo, komu
záleží na tom, aby ze mě nebyla placka. Na teologii jsem šel o moc let později, zajímala mne
religionistika, dogmatika, výklad Bible.
7) Kdo Tě na Tvé životní cestě nejvíce ovlivnil?
Moje žena. Má mě ráda. Láska člověka proměňuje.
8) V jakých oblastech kulturního či veřejného života se ještě realizuješ?
V posledních letech podporuji politickou stranu SPD Tomia Okamury. Jsem vlastenec a věčný
rebel. Ze současných politických stran vnímám SPD i jako nejbližší křesťanským hodnotám. Pan
Okamura to dělá upřímně. I když někdy moc mluví, mám ho rád.
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9) Jak vnímáš dnešní společnost a uplynulých 30 let po sametové revoluci?
Byl jsem malý, když byla revoluce. Rád naslouchám životní moudrosti mého dědy. Dost těžce
zažil fašisty, komunisty i kapitalisty. Říká, že my lidé jsme od přirozenosti zlí. Bez ohledu na to,
co je tady za režim.
10) Ještě nám prozraď, kde se dá kniha sehnat?
Je k půjčení třeba v městské knihovně v Holešově. Teď už by měla být i ve všech obecních
knihovnách na Holešovsku. A kdyby ji někdo chtěl mít jenom pro sebe, ať mi řekne, rád mu ji věnuji.
Děkuji za rozhovor.

Bc. Naděžda Fraisová

CÍRKEV
Pokoj a Dobro!
Spoluobčané Prusinovičtí, milovaní Bohem,
již název měsíce prosinec nás inspiruje, že máme prosit.V adventním čase máme toužit a prosit,
aby se prolomila - otevřela nebesa a přišel Pán Ježíš mezi nás - Emanuel (Bůh s námi). Na Vánoce,
jako Tři Králové či chudí pastýři, jdeme se mu poklonit, pozdravit či poprosit. Neboť přichází Ten,
který je všudypřítomný a který všechno naplňuje, aby v každém z nás uskutečnil spásu. Přichází
Ten, který neodsuzuje, ale volá ty, kteří zbloudili či se zatoulali. Volá je vlastním jménem, neboť
se narodil, abychom prožívali již nyní radost z Boží přízně a aby nás jednou uvítal v nebeském
domově. Naše osobní selhání či provinění zničil na kříži jednou provždy. Hospodinovou slávou
je Boží Syn a také ospravedlněný a vykoupený člověk, který se otevře Vtělené Boží Lásce.
Požehnané Vánoce a nový rok 2020 vám všem vyprošuje
P. Petr Dolák

Evangelický zájezd
Farní sbor ČCE v Prusinovicích uspořádal v neděli 29. září autobusový zájezd na Valašsko.
Hlavním důvodem těchto zájezdů je vzájemné setkávání farníků v různých sborech naší církve
a společné sdílení víry v rámci bohoslužeb. Tentokrát jsme navštívili evangelický sbor v Pozděchově, v celkovém počtu 35 účastníků.
Bratři a sestry v Pozděchově nás srdečně přivítali. Společnou účastí na nedělním shromáždění
byl kostel zcela naplněn. Shromáždění vedla místní paní farářka Jiřina Kovářová. Ihned po skončení
bohoslužeb se ukázala pověstná „valašská pohostinnost“. Byli jsme sezváni na faru, kde následovaly
doslova hody. Stoly se přímo prohýbaly pod náporem občerstvení a následně jsme nezkonzumované pokrmy obdrželi darem do autobusu. Pozděchovští si za tuto péči od nás vysloužili velké uznání.
Po obědě byl naplánován skupinový program. Jednota sboru se projevila rozdělením na dvě
poloviny. Jedna část zájezdu se vypravila do Vizovic, kde prolezla místní zámek a navštívila zdejší
prodejnu čokolády. Druhá polovina výpravy se nechala autobusem dopravit na známý kopec
Syrákov, který se nachází mezi obcemi Jasenná a Liptál. Z tohoto místa jsme pochodovali na
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rozhlednu Vartovna. Túra měří přibližně 3 km,
převýšení trasy činí cca 150 m. Výhled z vrcholu
rozhledny (vysoké 37 m) je za dobrého počasí
vskutku impozantní. Uvidět lze Vsetínské vrchy,
beskydské vrcholy a dohlédnout můžete až na
pohoří Javorník.
Po odpočinku a společném fotografování
nastal již nejvyšší čas na sestup do obce Jasenná.
Turistická skupina zde nastoupila do připraveného autobusu a na zpáteční cestě se ve Vizovicích
„nalodila“ i zámecká skupina. Do Prusinovic
jsme se vrátili kolem šesté hodiny večerní.
Za brilantní naplánování a vynikající organizaci zájezdu musíme pochválit zejména pana
faráře Leoše Macha a paní Drahoslavu Sklenářovou.
Pavel Stehno

Svatohubertský den v Holešově
V neděli 3. listopadu se konala v Holešově tradiční slavnost – 8. Svatohubertský den – pod
záštitou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, starosty města Holešova Mgr. Rudolfa Seiferta
a předsedy Mikroregionu Holešovsko ing. Martina Bártíka. Tuto spolkovou a církevní slavnost
připravili členové Mysliveckých sdružení Holešovska, Římskokatolická farnost v Holešově a Rottal
klub. Svatohubertské mše se zúčastnili také naši občané. Byli to členové Mysliveckého spolku
Vranov Prusinovice v čele s panem Františkem Mikeškou, předsedou tohoto mysliveckého spolku,
a též starosta naší obce pan Zbyněk Žákovský.
Účastníci svatohubertského dne se sešli v 9 hodin u zámku, kde se seřadili do průvodu, který
se v zápětí vydal na pochod. V čele průvodu 4 členové družiny nesli symbol svatého Huberta –
hlavu jelena desateráka s křížem mezi parožím. Také má připomínat desatero božích přikázání.
Za hlavou jelena šli trubači, následovali je jezdci na koních, v jejichž čele jel na koni pan Vojtěch
Adamík, starosta obce Ludslavice, v červenobílém oděvu a s liščí oháňkou na rameni. Za jezdci na
koních šli starostové, za nimi pak šli praporečníci s prapory zúčastněných obcí a dále šli ostatní
myslivci, odění v zelených uniformách. Slavnostní průvod uzavřel vůz tažený párem koní, který

Zbyněk Žákovský, František Mikeška a Alois Večeřa

František Šiška st. (3. zleva)
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obvykle byl ozdoben dary z polí a lesů našich honiteb. Tento svatohubertský průvod obešel celé
náměstí, až přišel ke kostelu. Cestou se několikrát zastavil a trubači zatroubili slavnostní fanfáry.
Do kostela, který byl zcela zaplněn lidmi, vešli ministranti, kněz a praporečníci. Mezi nimi byl
i pan František Šiška st., který nesl náš obecní prapor. V kostele Nanebevzetí Panny Marie se konala
slavná troubená Hubertská mše – bohoslužba s přímluvou za myslivce a přátele přírody. Tuto mši
sloužil P. Jerzy Walczak. Během svatohubertské mše zazpíval i Holešovský chrámový pěvecký
sbor. Při mši svaté postupně přinesli myslivci z jednotlivých mysliveckých spolků ke knězi před
oltář obětní dary, drobnou zvěř a plodiny z jejich honiteb, polí a lesů. Naši myslivci darovali med
a slivovici, kterou tam přinesl pan Alois Večeřa.
Po mši svaté před kostelem bylo připraveno malé pohoštění pro všechny účastníky slavnosti.
Došlo ke spoustě milých a přátelských setkání myslivců a farníků. Pro pozvané hosty byl připraven
oběd v jídelně internátu policejní školy. Slavnostního oběda se zúčastnila též skupina našich
myslivců. Myslivci a hosté využili i tento čas jako příležitost k přátelským setkáním a rozhovorům
o svých loveckých a mysliveckých zážitcích a zkušenostech.
Mezi sponzory „Svatohubertského dne“ patřili: město Holešov, Mikroregion Holešovsko, pila
Totek - Javora, kavárna Mlsná kočka, manželé Miklíkovi, Eva a František Fuitovi, P. Jerzy Walczak,
9 mysliveckých spolků Mikroregionu Holešovsko a Zlínský kraj.
Tento „Svatohubertský den“ se jeho účastníkům líbil. Byl důstojný a úspěšný. Ke zdaru přispělo
svým dílem poměrně příznivé podzimní počasí. Byla celková nízká oblačnost a vál silný teplý vítr.
Pořadatelé této církevní a myslivecké slavnosti se těší na další setkání myslivců a farníků z našeho
regionu, které bude opět příští rok 1. listopadu v Holešově.
Antonín Nedbal

SPOLKY
Zájezd cyklooddílu NEKO na VALTICKÉ VINOBRANÍ
Stalo se již dlouholetou tradicí, že naše kroky vedou počátkem října za MORAVSKÝM vínem,
kdy jsme jezdívali na akce KČT do Dubňan a Mutěnic. Loni a letos jsme udělali drobnou změnu navštívili jsme vinařský ráj – Valtice a jejich vinobraní. Jedná se vskutku o velkolepou akci, oslavu
vína spojenou s řadou vystoupení dechovek, cimbálek, moderního žánru. Letos nám vůbec nepřálo počasí, přesto se akce zúčastnilo na 30 příznivců a členů NEKA. Vyrazili jsme v sobotu 5. října
v 7 hodin ráno. Nabídka byla opravdu široká, každý si přišel na své. Když pršelo, tak jsme zapadli
do valtického podzemí, kde jsme za pomoci místních someliérů mohli ochutnat výtvory místních
vinařů. A že bylo z čeho vybrat. I kamarád Pepik Nedbal, který víno zrovna nemusí (pivo jo), byl
z té nabídky a chutí vín nadšen. Když vysvitlo sluníčko, tak jsme chodili po zámeckém parku,
poslouchali místní folklór, dechovky a hlavně Janu Kirchner. Taktéž jsme si dopřávali místních
specialit, prostě jsme si dne užili každý dle chuti. Ani jsme se nenadáli a byl večer a cesta domů.
V autobusu jsme s Pepikem předali tradiční diplomy, zhodnotili výlet a již jsme plánovali program
naší výroční členské schůze, schůze výjimečné, jelikož náš oddíl letos slaví 20 LET. A věřte, je co
slavit. Když jsem spočítal všechny dny dovolené, brigády atd., tak jsme spolu strávili dohromady
300 dnů. A to je co říci. Bude – li zdraví přát, tak se moc těšíme s Pepikem Nedbalem na dalších
20 let ve společenství kamarádů z oddílu NEKO.
MVDr. Jaroslav Koplík
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Sokolnický lov a hlavní hon Mysliveckého spolku
Vranov
Stalo se u nás tradicí, že v měsíci říjnu pozveme do naší honitby naše kamarády – sokolníky.
V dávných dobách byl lov drobné zvěře pomocí vycvičených dravců dost rozšířený, ve 20. století
došlo k úpadku sokolnictví v našich zemích, postupně však došlo k jeho opětovnému rozvoji.
Stát se sokolníkem není tak jednoduché, jak by se mohlo ztát. Sokolník musí mít hluboké znalosti
nejen o dravcích, ale o myslivosti a přírodě jako celku. Dnes sokolníci neloví pro vlastní užitek,
ale spíš propagují a prezentují dravce jako nedílnou součást naší přírody. Názory našich předků,
že co má zahnutý zobák, tak se musí zastřelit, jsou již naštěstí dávno překonané. Dravci jsou velkými pomocníky našich zemědělců, kdy káňata, poštolky a další loví zvláště přemnožené hraboše
(kalamita 2019). Je určitě užitečnější a lacinější dravce chránit, než hlodavce za drahé peníze
chemicky hubit. Zemědělci by měli v daleko větší míře instalovat na pole berličky pro dravce,
které dravcům umožní lovit mnohem efektivněji.
V sobotu 12. října na našem lovu jsme nadšeně vnímali krásu sokolů, káňat, poštolek, jestřábů. S velkým zájmem veřejnosti a zvláště dětí již každoročně počítáme. Pro všechny účastníky
sokolnických ukázek to byla krásná vycházka za krásného podzimního dne. K maximální pohodě
nechybělo vůbec nic, i když úlovek se tentokrát „nekonal“. Stačilo pozorovat dravce za letu, při
lovu (i neúspěšnému). Krásný den s našimi kamarády – sokolníky i jejich opeřenými druhy – jsme
zakončili kamarádskou besedou u dobrého guláše a s vědomím, že za rok budeme opět obdivovat
vznešenou krásu našich dravců.
Náš Myslivecký spolek „VRANOV“ Prusinovice pořádá již tradičně hlavní hon druhou sobotu
v listopadu. Letos se konal 9. listopadu. Hony na drobnou – bažanty a zajíce – tak jak probíhaly
v části druhé poloviny minulého století, jsou již dosti dávnou minulostí. Spíš se konalo několik
honů za sezónu a navíc se odchytávali i živí zajíci, kteří se prodávali na „západ“. Ta doba je však
již pryč. Koroptev vyhynula, bažant a zajíc se k tomuto blíží. Proto divokou populaci bažanta
a zajíce vůbec nelovíme. Naopak se snažíme stavy zajíce oživit nákupem zaječí zvěře, aby došlo
k „oživení krve“ naší populace. Na výřadu se letos objevilo jen asi 30 bažantích kohoutů, které do
honitby vypouštíme. Námitka, že bychom tyto kohouty neměli lovit, neobstojí, jelikož tito by se
během několika dní či týdnů stali potravou pro naše lišky, krkavce a ostatní škodnou.

Lovci s dravci

Zleva: František Vybíral a Pavel Šiška
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Náš hon, to není „o lovu“, ale spíše o setkání kamarádů – myslivců. K tomuto setkání patří
vždy dobré jídlo a naše vyhlášené poslední leče. Toto posezení se tentokrát konalo v kulturním
domě, kde se o nás vzorně postarali zaměstnanci obecního úřadu a zvláště paní Z. Bečková. Jako
každým rokem jsme vyhlašovali nejlepšího honce, nejlepšího psa a krále honu, kterým se stal
MVDr. M. Pumprla. Slavnostní pasování na lovce daňků se tentokrát týkalo našeho člena – Vojty
Bradíka, který letos ulovil svého prvního daňka. Toto pasování vzorně provedli otec a syn Šiškovi.
Na závěr se konal tradiční soud nad těmi myslivci, kteří se provinili proti myslivecké etice. Úlohu
žalobce vykonal tradičně J. Koplík, role obhájce se vzorně zhostil Fr. Šiška st. a poslední slovo o výši
trestu měl Vojta Bradík. Naše poslední leče jsou vyhlášené, i proto také k nám jezdí hodně hostů.
Když už ty výřady jsou takové, jaké jsou, tak se aspoň musíme pobavit. Oceňuji zvláště ty účastníky
honu, kteří, ač drobní hříšníci, umí pobavit ostatní kamarády a dokážou přijmout symbolické tresty
s úsměvem. A těmto myslivcům, jako jejich žalobce, upřímně děkuji. Bez nich by to prostě nešlo.
Takže díky všem myslivcům a honcům, kteří nehodnotí hon jen dle výřadu zvěře, ale dle toho,
zda se dobře pobavili ve společenství blízkých kamarádů.
MVDr. Jaroslav Koplík

Drakiáda
K podzimnímu období neodmyslitelně patří pouštění draků a tak ani v Prusinovicích tomu
nemohlo být jinak. Nad fotbalovým hřištěm se v sobotu 12. října, za krásného slunečného počasí, rozletělo nad 20 draků, kteří soutěžili v několika kategoriích letošní drakiády. Kdo se letošní
drakiády zúčastnil, viděl, že pouštění draků není disciplínou určenou jen pro děti, na kterých
bylo vidět obrovské nadšení z jejich létajících draků, ale taktéž pro dospělé, kteří byli do pouštění draků v některých momentech snad i více zapáleni, než jejich ratolesti. Na letošní drakiádě
jsme mohli vidět mj. i draka, jehož věk byl majitelem odhadnut na více než 35 let. Jednalo se
o draka v podobě padáku, kterého mnozí z nás viděli poprvé. Tohoto draka nám přivezl ukázat pan
František Pirkl z Rymic, který si tak zaslouženě odvezl cenu za nejstaršího létajícího draka. To, že
pouštění draků je u Pirklů doménou, jsme zjistili i při předání další ceny, a to pro nejvýše létajícího
draka. Tuto cenu si převzal vnuk pana Pirkla Jan Adámek. Cenu pro nejmladšího účastníka získal
dvouletý Alexandr Urc. Jako „největší vytrvalec“ byla odměněna paní Martina Smolková, cenu za
vlastnoručně vyrobeného draka získala Eliška Barotová. Dále byl odměněn pan Ivan Bílý, kterému
se jako prvnímu podařilo dostat draka na oblohu. Nepopu lárního „Ozemboucha“, i přestože bylo
letos hodně adeptů a porota neměla jednoduchý úkol, si odnesl pan Alois Barot ml., kterému se
přes obrovskou snahu nepodařilo udržet jeho draka na obloze. Věříme, že se jednalo o souhru
náhod a příští rok tato nepopulární cena padne na někoho jiného. Po celé odpoledne jsme
měli možnost na obloze vidět krásné kousky,
kdy jedním z nich byl i drak, který se prodával
v místním bývalém obchůdku s textilem a proto
i majitelka toho draka paní Daniela Talachová
byla odměněna cenou poroty za nostalgickou
vzpomínku na naše počáteční zkušenosti
s pouštěním draků. V průběhu akce byli oceněni
všichni účastníci drakiády, kteří za odměnu
dostali sladkosti, teplý čaj a opečený špekáček.
Za podporu akce děkujeme obci Prusinovice.
Radek Nevřala
Anička Smolková
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Poslední vyjížďka a výroční členská schůze
oddílu NEKO
Poslední říjnovou sobotu se každoročně koná poslední vyjížďka cykloturistického oddílu
NEKO. Letos bylo v sobotu 26. října pěkné a teplé počasí, které k vyjížďce vylákalo asi 19 cyklistů.
Členové oddílu NEKO se sešli v 10 hodin u hasičské zbrojnice, kde svou účastí nejprve podpořili
Hubertovu jízdu, která se konala téhož dne. Využili tam příležitost k občerstvení. Po odjezdu
jezdců na koních se vydali i cykloturisté na zvolenou trasu své vyjížďky, která vedla přes Rusavu,
Hadovnu, Holešov do Prusinovic. Po cestě se zastavili na Rusavě na občerstvení v pohostinství
v obecním domě. Tam někteří účastníci vyjížďky ukončili jízdu a nejkratší cestou se vrátili domů.
Ostatní cyklisté objeli celou naplánovanou trasu. Vyjížďka byla úmyslně krátká, aby se její účastníci
stačili doma připravit na večerní výroční členskou schůzi oddílu NEKO.
Odpoledne v 17 hodin začala v hospodě u Bělíčků výroční členská schůze oddílu NEKO,
které se zúčastnilo asi 97 členů oddílu NEKO, příznivců a dalších pozvaných hostů. Byli mezi nimi
starosta obce Zbyněk Žákovský, místostarosta Miroslav Minařík, obecní zastupitel Mg. Leoš Mach,
bývalý starosta ing. Petr Lipner a někteří členové nového Rohálovského cyklistického týmu v čele
s jeho předsedou Lukášem Krejčím.
Schůzi zahájil předseda oddílu MVDr. Jaroslav Koplík, který přivítal všechny přítomné a představil vzácné hosty. Druhý předseda oddílu ing. Josef Nedbal vyhodnotil poslední vyjížďku na kolech
a předal diplomy jejím účastníkům. Dále doktor Koplík podal stručnou zprávu o letošní činnosti
i o činnosti oddílu NEKO během uplynulých dvaceti let (přehled týdenních oddílových dovolených)
a poblahopřál dodatečně letošním oslavencům z řad členů oddílu (včetně dětí) k jejich narozeninám. Následovaly krátké proslovy hostů – starosty Zbyňka Žákovského a ing. Petra Lipnera. Oba
předsedové oddílu pak obdrželi z rukou pana starosty pamětní medaile k dvacátému výročí založení
a trvání oddílu NEKO a z rukou pana místostarosty Miroslava Minaříka obdrželi malé sošky cyklistů
k témuž výročí. Doktor Koplík pak představil nově jmenované čestné členy a členky oddílu NEKO, jimž
hned oba předsedové oddílu poblahopřáli k této významné poctě za mnohaleté členství a aktivity
v oddílu NEKO. Čestné členství letos obdrželi: Radek Nedbal st., Libuše Stiborová, Jarmila Cahlíková,
ing. Ladislava Svobodová, Josef Navrátil, Ivana Navrátilová, Svatopluk Nedbal, Jan Vojáček a Hana
Vlčková. Dále ke všem přítomným a zvláště k oběma předsedům oddílu promluvila paní ing. Ladislava
Svobodová z Bystřice pod Hostýnem, která přečetla úvod a závěr z nové fotoknihy, jíž je autorkou. Dvě
originální fotoknihy byly součástí dárkových balíčků, které členové oddílu darovali oběma předsedům oddílu NEKO jako projev vděčnosti a uznání
za jejich dvacetiletou práci ve prospěch členů
oddílu NEKO. Fotoknihy obsahují dokumentární
fotografie a veršovaná vyprávění o uplynulých
devatenácti oddílových dovolených. Oba
předsedové oddílu přijali tyto dárky s vděčností
a dojetím. Autorka fotoknihy odvedla ve svém
díle veliký kus práce a nadšení pro věc. Za její
počin jí patří veliké poděkování. Členové oddílu,
kteří se zúčastnili první oddílové vyjížďky dne
3. 7. 1999, obdrželi z rukou předsedů oddílu na
památku hrnky s tímto datem a názvem oddílu.
Ing. Josef Nedbal a MVDr. Jaroslav Koplík
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Mezi oblíbené body programu schůze patřilo losování bohaté tomboly, v níž byly hodnotné
ceny. Každý účastník schůze si odnesl alespoň nějakou cenu z tomboly, která ho potěšila. Losování
tomboly provedli ing. Josef Nedbal s pomocnicí. Následovalo pohoštění. Letos si všichni účastníci
schůze pochutnali na zvěřinovém guláši s chlebem. K pohoštění bylo též na talířích na stolech
mnoho dobrých koláčků a zákusků.
Tato výroční členská schůze završila letošní sportovní sezónu členů cykloturistického oddílu
NEKO. Letošní rok rychle téměř uplynul. Brzy se stane minulostí. Zůstanou nám jen vzpomínky na
krásné vyjížďky na kole do přírody a především na dovolenou v Rakousku.
Touto cestou děkuji oběma předsedům oddílu NEKO za všechno, co pro nás, řadové členy
oddílu, dobrovolně a ve svém volném čase vykonali.
Antonín Nedbal

20 let trvání cykloturistického oddílu NEKO
20 let je už v životě člověka poměrně hodně dlouhá doba. V životě vesnického spolku
či sportovního oddílu rovněž. Už proto stojí zato se o něm alespoň v krátkosti zmínit.
NEKO je zkratka složená ze začátečních slabik dvou přijmení – Nedbal a Koplík. Právě tito
dva „staří kamarádi“ – ing. Josef Nedbal a MVDr. Jaroslav Koplík – před dvaceti lety založili cykloturistický oddíl NEKO, který dosud úspěšně existuje. V té době se obecně cykloturistika úspěšně
rozvíjela. Do činnosti oddílu NEKO se postupně zapojili další kamarádi, kteří bydleli od Bystřice
pod Hostýnem až po Kroměříž, jimž vyhovovala jízda na trekových a horských kolech. Ve sportovní
sezóně (od jara do podzimu) pravidelně vyjížděli společně pod vedením obou předsedů oddílu
za krásami okolní přírody a společenskými zážitky s kamarády. Cestou se udržovali v kondici,
pobavili se spolu, poznali nová místa v naší vlasti i v zahraničí a měli krásné zážitky. To vše měli
za přijatelnou cenu. Stálo je to kolikrát dost námahy při jízdě do kopců a při silném protivětru
a také trochu peněz na občerstvení. Někoho občas postihla smůla, když se cestou zranil. Jiní měli
více štěstí, když se spolu v oddíle seznámili, pak se spolu zasnoubili a nakonec se vzali. Během
těch uplynulých dvaceti let se v oddíle při vyjížďkách událo hodně legračních a zvláštních příhod,
na něž už můžeme jen vzpomínat.
Členové oddílu NEKO se zapojili do ochrany přírody, když v lese brigádnicky natírali vršky
stromků proti okusu zvěří. Svého času pečovali o pěkné okolí pomníku padlých Rudoarmějců.
Oddíl NEKO přispěl našim občanům i v oblasti kultury tím, že uspořádal též několik zajímavých
besed (přednášek) s významnými cestovateli.
Blahopřeji oběma předsedům oddílu – ing. J. Nedbalovi a MVDr. J. Koplíkovi – k 20. výročí
založení oddílu NEKO a přeji jim hodně zdraví, sil a elánu do dalších let.
Mohu upřímně napsat, že mne činnost v oddílu NEKO velmi obohatila o pěkné nové zážitky,
o poznání zajímavých míst a návštěvu mnoha kulturních památek v naší vlasti. Jsem za to všechno
vděčný oběma předsedům oddílu NEKO, že se nám, řadovým členům oddílu, tak dlouho s laskavou
a nezištnou péčí věnovali. Tato skutečnost rozhodně není v dnešní době samozřejmost. Proto jim na
oplátku věnuji těchto několik řádků jako poděkování za jejich dvacetiletou činnost v náš prospěch.
Antonín Nedbal
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Moravská zemská výstava poštovních holubů
Letošní Moravská zemská výstava poštovních holubů se konala v sobotu 16. listopadu
v kulturním domě v Prusinovicích. Jejím pořadatelem byla opět Základní organizace chovatelů
poštovních holubů Holešov, jejímž předsedou je pan Miroslav Odstrčil. Na přípravě této výstavy
se podíleli všichni chovatelé poštovních holubů ze Základní organizace Holešov. Nejvíce se
o uspořádání této výstavy zasloužil pan MVDr. Martin Polášek. Této vrcholné moravské akce se
zúčastnili chovatelé z celé Moravy, od Ostravy až po Znojmo. Byli tam vystaveni holubi, kteří patřili
chovatelům z těchto oblastních sdružení: Beskydy, Brno, Haná – Olomouc, Karviná – Ostrava, Hodonín, Hlučín – Slezsko, Uherské Hradiště, Třinec, Opava, Vysočina, Valašsko, Uničov, Zlín, Znojmo.
Na výstavě byli představeni v klecích jen ti nejlepší ptačí atleti, které mohli chovatelé (odborníci) i ostatní návštěvníci výstavy obdivovat. Bylo vystaveno přes sto nejlepších holubů z těch
nejlepších. U každé klece s holubem byla upevněna tabulka, na níž byl uveden přehled jeho
dosažených letových výkonů v absolvovaných závodech. Tedy to bylo jeho „vysvědčení“.
Pro úspěch výstavy bylo vytvořeno dobré zázemí se službami pro účastníky výstavy. V provozu
bylo restaurační zařízení spolu s kuchyní. Bylo připraveno dost míst k příjemnému občerstvení,
posezení a přátelským rozhovorům. K občerstvení se podával vepřový řízek s bramborovým
salátem a guláš za přijatelné ceny. Součástí výstavy byla jako obvykle bohatá tombola, která
obsahovala mnoho cen z různého sortimentu. V sále bylo též prodejní místo pana Jaroslava
Reitermanna z Jihlavy s chovatelskými potřebami (prodej krmení, léků a dalších chovatelských
potřeb). U vchodu do sálu byl prodejní stánek s lázeňskými oplatky. Během dopoledne (v 10
hodin) se konala v malém sále kulturního domu přednáška pana MVDr. Martina Poláška na téma:
Jak se bránit nemoci holoubat. O tuto přednášku měli chovatelé zájem. Na jevišti byly připraveny
krásné poháry pro vítězné a úspěšné chovatele. Poháry byly předány chovatelům v pravé poledne
při oficiálním vyhodnocení zemských soutěží a zemských závodů za rok 2019 z rukou předních
činovníků moravskoslezské organizace chovatelů poštovních holubů.
Chovatelé poštovních holubů se rádi vrací do Prusinovic. Přispívají tím k propagaci naší obce.
Chovatelé byli i letos velmi spokojeni s výstavou. Byla nádherná a pohodová. Bude – li se pořádat
další výstava, rádi znovu navštíví Prusinovice.
Představitelé Základní organizace chovatelů poštovních holubů Holešov velmi děkují obecním
zastupitelům za umožnění uspořádání výstavy. Doufají, že zastupitelé budou v příštích letech
opět vstřícní k uspořádání dalších výstav.
Chov poštovních holubů je jeden z nejsložitějších koníčků, jelikož každý chovatel vychovává
ptačí atlety a jen ti nejlepší mohou zvítězit. Současní chovatelé by byli rádi, kdyby se do chovatelského úsilí více zapojila mladá generace s pomocí rodičů. Je to záliba, která je náročná na čas.
Odměnou pro chovatele jsou emocionální zážitky z doletu holubích atletů ze závodu.
Antonín Nedbal

Rohálov bike team
29. 11. proběhla výroční schůze sportovního oddílu Rohálov bike team, na které jsme si
připomněli první výročí založení oddílu. Sezona byla po všech stránkách úspěšná, navýšili jsme
hojně členskou základnu, posbírali nespočet krásných výsledků a především se bavili samotným
sportováním a setkáváním na společných týmových akcích. Prioritou pro nás byly cyklistické
závody, a to především ty regionální. Slušnou účastí jsme podpořili jak Rohálovskou, Hostýnskou
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i Rusavskou padesátku a také legendárního
Drásala. Nejmenší závoďáci oddílu nám dělali po celý rok velkou radost, ať už skvělými
výsledky, ale také jejich bojovností na všech
závodech. Během roku se počet členů oddílu
rozrostl téměř k padesáti, každý zájemce o náš
dres je srdečně vítán.
Na výroční schůzi byly oceněny všechny
děti za jejich celoroční práci a přístup. Dále
proběhlo slavnostní vyhlášení týmové soutěže
Rohálovský čtverák, do které se započítávají výsledky z výše zmíněných regionálních závodů.
Oceněné ženy z oddílu
Letošním čtverákem se stal Pavel Ptáček, který
po celý rok udržoval slušnou formu a po zásluze získal putovní trofej. Mezi ženami byla nejúspěšnější Alice Pumprlová. Cenu pro největšího bojovníka za celou sezonu získal Kuba Janda, kterému
patří obrovský dík za jeho přístup a práci pro oddíl. Na závěr si děti vylosovaly pěkné ceny v tombole a po zdravici od starosty obce Prusinovice Zbyňka Žákovského následovala volná zábava.
Plány do další sezony zůstávají stejné, účast na regionálních cyklistických závodech, společné
vyjížďky, brigády, soustředění a další akce. Poděkování patří i všem sponzorům za jejich podporu
po celý rok – Truhlářství Pumprla, KALIST, Force, Ondra Němec – Asics, RAAB computer, MP Abras,
sportovní oddíl Vesani.cz, Agrova Prusinovice a obec Prusinovice.
Lukáš Krejčí

Vánoční jarmark
V neděli 1. prosince nastala první neděle adventní a jako každý rok naši občané i přespolní
mohli navštívit vánoční jarmark, který se konal v tu neděli ve velikém sále kulturního domu
a uspořádaly jej členky Klubu zlatých ručiček. Na jarmarku bylo mnoho rozmanitých a krásných věcí.
Sál měl i vánoční výzdobu. Mnozí návštěvníci jarmarku si tam mohli prohlédnout a také nakoupit
některé z nabízených věcí, např. přírodní kosmetiku, perníčky, šité dekorace, dřevěné výrobky,
svíčky, mýdla, keramiku, přírodní sirupy, sýry, bižuterii, vánoční ozdoby z různých materiálů. Žáci
základní školy tam prodávali zájemcům své pěkné výrobky s vánoční tématikou. Tradičně byl
v sále vystaven vánočně prostřený stůl se vším, co k němu patřilo. Členky Klubu zlatých ručiček
nabízely k prodeji své výrobky. Stejně tak činili prodejci ze širokého okolí. Ve vestibulu byl prodejní
stánek s včelími produkty.
Členky Klubu zlatých ručiček byly s průběhem i výsledkem jarmarku spokojeny. Spokojeni
byli i přespolní prodejci, protože jarmark letos navštívilo mnoho lidí, kteří tam zhlédli a případně
si zakoupili krásné, ozdobné i užitečné věci. Jarmark velmi přispěl ke vzniku sváteční pohody při
tradičním podvečerním rozsvícení vánočního stromu u kulturního domu.
Členkám Klubu zlatých ručiček patří poděkování za uspořádání jarmarku a uznání jejich zásluh
na rozvoji kulturního a společenského života v obci. Přeji jim hodně zdaru v jejich další činnosti,
radostné Vánoce a šťastný nový rok.
Antonín Nedbal
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SPORT
Podzimní sezona prusinovických fotbalistů
Dorost
Již dlouhou dobu řešil fotbalový výbor TJ Prusinovice možnost vytvoření mužstva dorostu,
který by byl důležitým spojením pro končící starší žáky a hlavně novou základnou pro tým mužů.
Po několika jednáních a návrzích s několika mužstvy se nakonec dohodly oddíly TJ Prusinovice,
z.s., a FK Bystřice pod Hostýnem, z.s., na systému dlouhodobé spolupráce a vytvoření společného
mužstva dorostu.
Od začátku jsme věděli, že je to běh na delší dobu, a nemůžeme čekat úspěchy hned. Zpočátku
se trénování ujal trenér mužů p. Vinklárek. Postupem času se vytvořil tým lidí, kteří se snaží, aby
mužstvo dorostu fungovalo. Hlavním trenérem se stal bývalý hráč FK B. p. H. p. Kotas Pavel. Jeho
asistenti jsou Antonín Matyáš a Vladimír Vinklárek. Vedoucím mužstva je Aleš Pumprla. Mužstvo
se postupně skládalo a doplňovalo. Někteří hráči delší dobu nehráli, někteří vyšli z žáků, další přišli
z okolních mužstev. Byla to velmi náročná práce sestavit tento nový tým.
V novém ročníku soutěží jsme mužstvo dorostu přihlásili do krajské soutěže sk. A Zlínského
kraje. Tréninky i domácí mistrovská utkání se střídavě hrají v B. p. H. a v Prusinovicích.
Po podzimní části soutěže jsme zatím na 13. místě tabulky. Víme, že nás na jaře čeká boj
o záchranu, ale já pevně věřím, že to zvládneme. Kluci si udělali dobrou partu a čeká je velmi náročná
zimní příprava. To je správná cesta k jarním úspěchům. Myslím si, že spojení a vytvoření nového
společného mužstva dorostu je dobrým začátkem další dlouhodobé spolupráce mezi těmito oddíly.
Na závěr bych chtěl poděkovat vedení obce, předsedovi oddílu kopané Aleši Pumprlovi, hráčům, fanouškům, všem rodinným příslušníkům za jejich podporu, protože bez obětavosti těchto lidí
by to nešlo. Přeji hezké prožití vánočních svátků, hodně štěstí a hlavně zdraví v novém roce 2020.
Vinklárek Vladimír
vedoucí trenérů mládeže FK Bystřice pod Hostýnem

Dorost 2019
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Podzimní sezona prusinovických fotbalistů
A – muži
Po krátké letní přestávce, ve které jsme kromě zlepšování fyzické kondice hráčů také odehráli
první kolo poháru OFS na domácím hřišti proti Záhlinicím. Výhra 3:2 (br. Měrka, Tkadlčík, Bartošek)
po velmi dobrém výkonu byla příslibem před začátkem nové podzimní sezony ročníku 2019/2020.
V generálce na novou sezonu jsme odehráli druhé kolo poháru OFS v Rymicích a ve velmi
kombinované sestavě prohráli 0:6 a s pohárem OFS jsme se rozloučili.
V prvním zápase nové podzimní sezony 2019/2020 jsme na domácím hřišti přivítali Hlinsko
pod Hostýnem. Rychle jsme se otřepali z debaklu v Rymicích a v derby jsme deklasovali soupeře
9:0 (br. Nevřala R. 3, Marek L. 2, Barot A., Tkadlčík P., Vybíral F., Hrkota M.).
Na první venkovní utkání jsme zajížděli znovu do Rymic a znovu podlehli soupeři, tentokrát
2:5 (br. Hrkota M., Bartošek J.).
V dalším kole k nám přijely Rajnochovice. Velmi dobrý výkon týmu přinesl výhru 6:2
(br. Měrka T. 3, Nevřala R. 2. Marek L.).
Další týden nás čekalo derby v Roštění. V dobrém utkání jsme nakonec i díky velmi podivnému
rozhodování rozhodčích prohráli 2:5 (br. Nevřala R., Vybíral F.).
V dalším kole jsme opět hráli venku, a to na hřišti Chvalčova. Byť jsme soupeře jasně přehrávali
a v poločase vedli, nechali jsme ve druhém poločase soupeře vyrovnat a o vítězství jsme rozhodli
až v poslední minutě. Výhra 3:2 (br. Nevřala R., Navrátil R., Utěkal J.).
Následovala série tří domácích utkání. Prvním soupeřem byly Martinice, které jsme porazili
4:2 (br. Nevřala R., Hošťálek R., Vybíral F. a vlastní branka).
V dalším kole přijelo vedoucí mužstvo soutěže, tým Rusavy. Ve velmi kvalitním utkání jsme
dokázali favorita zaskočit, dvakrát jsme vedli, ale nakonec byla šťastnější Rusava a vyhrála 4:2
(br. Marek L. 2).
Ve třetím domácím utkání po sobě jsme přivítali Míškovice a ztrátu s Rusavou jsme si po
výborném výkonu vynahradili. Výhra 9:2 byla zasloužená (br. Nevřala R. 3, Marek L. 2, Měrka T.,
Vybíral F., Flora R., Galatík M.).
Dobrou formu jsme potvrdili v dalším kole vítězstvím na hřišti v Žeranovicích. Výhra 3:0 nás
posunula v tabulce mezi nejlepší týmy (br. Marek L. 2, Talach K.).
Domácí utkání s Mrlínkem muselo přítomné diváky bavit. V divoké přestřelce jsme nakonec
prohráli 4:5 (br. Měrka T., Nevřala R., Marek L., Vybíral F.).
Následující zápas jsme odehráli na hřišti v Zahnašovicích. Velmi špatný terén velmi napomohl
i s výkonem rozhodčích k naší prohře 2:1 (br. Marek L.).
Dva prohrané zápasy nás dostaly do menší krize a potvrdilo se to v dalším domácím utkání,
kdy jsme prohráli s Loukovem 0:1.
V posledním kole podzimní sezony jsme hráli ve velmi chladném nefotbalovém počasí
v Ludslavicích. Po velmi dobrém výkonu celého mužstva jsme zaslouženě zvítězili 3:0 (br. Marek
L., Nevřala R., Talach K.).
Celkové hodnocení podzimní sezony je vzhledem k tomu, že nám v některých zápasech
chyběli klíčoví hráči, úspěšné. V součtu všech zápasů jsme s 21 body obsadili v tabulce 5. místo.
V sedmi domácích zápasech jsme 4x vyhráli a 3x prohráli. V šesti venkovních utkáních jsme 3x
vyhráli a 3x prohráli. Ani jeden zápas jsme nerozhodovali v pokutových kopech.
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Všem hráčům bych chtěl poděkovat za jejich přístup a jejich rodinám za podporu. Bez toho
by to nemohlo fungovat. Zažil jsem v Prusinovicích velmi krásné jak fotbalové tak i společenské
události. Třešničkou na dortu byly určitě oslavy 100 let TJ Prusinovice.
Velmi děkuji za podporu od fanoušků, sponzorů, rodičů a příznivců Prusinovic. Našel jsem
tady nové přátele a kamarády. Vždy se budu do Prusinovic rád vracet a podporovat oddíl.
Na závěr bych chtěl poděkovat vedení obce, předsedovi oddílu kopané A. Pumprlovi, hráčům,
fanouškům, všem rodinným příslušníkům za jejich podporu, protože bez obětavosti těchto lidí
by to nešlo. Přeji hezké prožití vánočních svátků, hodně štěstí a hlavně zdraví v novém roce 2020.
S pozdravem Vinklárek Vladimír
trenér mužů TJ Prusinovice

Poděkování Zlínskému kraji
Také v letošním roce vypsal Zlínský kraj dotaci pro kluby z obcí do 2 000 obyvatel, které
se soustavně starají o mládežnické hráče a to nejen v kopané. Vedení TJ Prusinovice předložilo
v tomto dotačním titulu podrobnou žádost a v konečném hodnocení uspělo. Finanční prostředky ze Zlínského kraje tak přispějí k pořádání zimního soustředění, letních příměstských kempů,
sportovních turnajů a hlavně při každodenní namáhavé práci s mládeží nejen z naší obce. Chtěli
bychom touto cestou poděkovat Zlínskému kraji za poskytnutí této dotace, jejíž čerpání bude
doloženo při vyúčtování dotace.
Aleš Pumprla

Starší žáci

Fotbalová školička
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HISTORIE
Z letopisů obce
V dnešní části letopisů jsem měl záměr vytáhnout z kroniky informace týkající se vánočního
času. Našel jsem záznam z roku 1929, kde je popisována „Slavnost vánočního stromku spojená
s nadílkou.“ Pořadatelem slavnosti byla škola, která pozvala obecní radu i místní školskou radu.
Slavnost měla následující program: Zahájení, vánoční scéna „Štědrý večer“, deklamace vánoční
písně, vánoční pohádka. Na to byli žáci poděleni dárky. Všichni žáci dostali cukroví, které darovali
rodiče a kromě toho obdržel každý žák deník, pero, gumu a tužku. Ke konci slavnosti dostalo 38
chudých žáků svetry a rukavice. Na vánoční nadílku přispěli: výnos z dětského divadla 300 K,
obecní rada 622 K, p. Winkler 100 K, velkostatek 100 K a nejmenovaný dárce 100 K. Dokážeme si
představit, že tyto dárky dětem zajisté způsobily radost.
V dalším dlouhém údobí (až do roku 1991) není v kronice o slavení Vánoc ani o před-vánočních
zvycích, žádné zmínky. Z té doby snad jenom nějaké osobní vzpomínky, které mohou v současné
době působit pro dnešní mládež jako nemožné. Jako děti jsme se na Vánoce těšili nejen kvůli
dárkům pod stromečkem, ale i na to, že budeme mít mandarinky, pomeranče a banány. Nebylo
jich mnoho, na každého vyšel 1 nebo 2 kusy, o to však byly vzácnější. Mikulášská pochůzka po
obci existovala i v té době. Často docházelo i k humorným situacím, kdy jsme byli jako mikulášská
družina u jedné rodiny, která chodila do kostela a děti do náboženství. Kluk si před námi nemohl
absolutně vzpomenout na modlitbu. Mikuláš jej proto vyzval, ať řekne nějakou básničku. Odpověď
zněla „Ano, Svatý Mikuláši“ a začal přednes: „ Samuil Maršak – Sedmý listopad v Moskvě.“ Měli
jsme co dělat celá družina, abychom to ustáli. Vzpomínám také na to, že i v té době se sloužily
pravidelně roráty – vždy úterý, čtvrtek a sobota od 6:15 hod. ráno. Vůbec se nám nechtělo do
toho mrazu a tmy vstávat a jít do vymrzlého kostela. Zážitek z té atmosféry časně ranní mše to
však vynahradil. Také si vzpomínám na mikulášské besídky, které v kulturním domě organizovali
místní zahrádkáři. Bohužel nejsem si jist, zda tuto činnost zajišťovali již před rokem 1989 nebo
až po. Vím jen, že někdy v 90-tých letech převzala tuto tradici školská a kulturní komise obce
a posléze přešla na několik let opět pod patronaci zahrádkářů.
V době po roku 1991 už jsou v kronice vzpomínány různé vánoční akce. V obci během těchto
let proběhla spousta adventních i vánočních koncertů, ve školách se konaly pravidelně vánoční besídky, jezdilo se na Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše do divadla ve Zlíně. Krásným počinem
bylo třeba divadelní ztvárnění biblického příběhu o narození Ježíše v divadelní hře Vánoční příběh
v roce 2005. Tuto hru nacvičily místní děti v režii Jitky Strýčkové (Bradíkové). Představení mělo
hojnou návštěvu a velký úspěch. Velmi pěkně přispívali k vytvoření vánoční atmosféry dlouhá léta
místní zahrádkáři se svými krásnými vánočními výstavami. Později se začaly konat i vánoční jarmarky pod patronací Klubu zlatých ručiček. V roce 2007 byl v obci poprvé oficiálně na návsi postaven
a slavnostně rozsvícen vánoční strom. Od té doby patří tato akce k tradicím první adventní neděle
v obci. Samozřejmě nemůžu zapomenout i na to, že tradice mikulášské družiny, chodící po obci vždy
5. 12., stále trvá. Jak je vidět, adventní čas v obci je přes své proměny stále oblíbeným obdobím.
Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřál, aby vás v adventním čase co nejvíce minula
nákupní „magořina“, která je v poslední době všudypřítomná, a pokojné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, pohody a úspěchů v roce 2020.
Ing. Petr Lipner
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ZOO ZLÍN
Karibuni
Karibuni, nejrozsáhlejší projekt zlínské ZOO v celé historii, vznikne během nadcházejících
let na nově získaných pozemcích na ploše 21 hektarů. Návštěvníky zavede do oblasti střední
a západní Afriky. Pojetí a koncepce expozic však budou zcela odlišné, než jak je tomu u tradičních
zoologických zahrad. Karibuni bude patřit hlavně zvířatům. Lidé sice nebudou procházet mezi
výběhy, ale nabídneme jim zážitky z projížďky v loďkách, z cesty safari truckem nebo z přespání
v africkém kempu.
Prioritou Karibuni se stala výstavba moderního a prostorného zařízení pro slony africké, jejichž
chov by jinak nebyl nadále možný. Další částí tohoto projektu jsou prozatím na úrovni návrhů a odborných studií, jak by celá oblast mohla jednou vypadat. Měnit se může také druhová skladba zvířat.
Jedná se o „živou“ záležitost, jejíž realizací ZOO Zlín řeší se zřizovatelem a dalšími partnery projektu.
Před zahájením výstavby výběhu pro slony však bylo nutné uvažovat o celém území jako o celku.
Vzhledem k rozloze stávající zlínské ZOO, ve které již dnes návštěvník stráví průměrně čtyři
hodiny, byla v nové části ZOO rozhodující volba pohybu. Pro pěší chůzi bude určena pouze část
trasy, kde budou k vidění hroši a další zástupci savců a ptáků. Návštěvníci po ní dojdou k nástupišti safari trucků, které jsou obdobou velkých nákladních automobilů a kapacitou až 70 osob.
Počítá se i s bezbariérovými vozy. Následná vodní trasa nabídne svezení v loďkách upevněných
na řetězovém systému. Návštěvníci tak mnohá zvířata uvidí z bezprostřední blízkosti, v některých
místech se stanou dokonce součástí jejich teritoria. Popsaný model umožní vytvořit v Karibuni
unikátní soubor expozic. Půjde v nich o prostor, o rozlohu, o prostředí maximálně přívětivé pro
zvířata. Počítáme s chovem velkých skupin, uvažujeme také o spojení několika druhů do jedné
skupiny. Např. gorily či primáti se ve světě běžně chovají společně s některými druhy kopytníků.
Karibuni svým pojetím i nabídkou služeb a zážitků posune význam zlínské ZOO na úroveň nejlepších evropských zahrad.
Po dokončení Karibuni bude mít každý návštěvník na výběr, zda chce novou část navštívit
nebo ne. Tím se vyhneme výraznému navýšení vstupného. K dispozici tak bude výhodná „kombo“
vstupenka pro nový a stávající areál a vstupenka pouze pro původní část ZOO. Počítáme i s možností
zakoupení lístků do Karibuni při vstupu do nové oblasti. Areál Karibuni bude přístupný výhradně
z areálu stávající ZOO a jen během hlavní sezóny, plánujeme zde však nabídnout večerní prohlídky
a zážitkové programy. Návštěvníci, kteří se do Karibuni nevypraví, nepřijdou ani o pohled na největší suchozemské savce. Výhled na slony bude zachován i ze stávající části ZOO, z oblasti Etiopie.
Důležitým prvkem Karibuni je i vytvoření tzv. „bomy“ v centrální části území. Jedná se o obdobu afrického kempu se sociálním zařízením, společenskou místností a stany vyšší třídy v safari
stylu s kapacitou cca 60 osob. Kemp bude fungovat jen v letním období a stany budou mobilní,
přesto nabídne v hlavní sezoně návštěvníkům možnost zůstat v naší ZOO a jejím okolí více jak
jeden den. Věříme, že tento koncept bude mít pozitivní vliv nejen na ZOO, ale i na další turistické
cíle ve Zlínském kraji. K dispozici bude také nové zázemí pro školy, které se účastní edukačních
programů, a pro účastníky letních příměstských táborů, které jsou rok od roku oblíbenější.
V průběhu následujících let máme šanci rozhodnout o dalším využití stávajícího zařízení pro
slony. Jedno je jasné. Nový koncept bude zapadat do afrického regionu.
Ing. Roman Vrzal
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Poděkování a přání redaktora
Děkuji touto cestou všem lidem, kteří se letos jakýmkoliv způsobem podíleli na vytváření
našeho obecního Zpravodaje (autorsky, náměty, radami, kritickými připomínkami, zapůjčením
fotografií a literatury, technickou pomocí a podobně). Bez ochotného přispění všech zúčastněných spolupracovníků bych sám časopis nikdy nevytvořil ve stanovených pravidelných termínech
a v obvyklém rozsahu.
Čtenářům obecního Zpravodaje děkuji za jejich věrnost a přízeň.
Přeji svým spolupracovníkům v redakci, našim čtenářům a spoluobčanům příjemné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v nastávajícím roce 2020.
Antonín Nedbal

ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY
Ve IV. čtvrtletí 2019 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:
50 let

Barotek Radek
Pumprlová Pavlína

55 let

Svršek Bohumil
Hluchá Ingrid
Adámková Marcela
Zetěk Karel

60 let Bartošková Marie
Mrázková Helena

65 let

Nedbal František
Nedbal Josef
Adámková Miroslava

70 let

Kubíček Miroslav
Šimík Svatopluk
Šiška Robert

75 let Pincová Anna

80 let

Kopečný František
Kotasová Růžena
Tkadlčíková Zdenka
Ježdík Bohumil
Stoklásek František

85 let

Barotová Zdeňka
Kovaříková Anna
Nováková Vlasta
Kovář Alois

Narodili se:
Adámek Štěpán
Jakubcová Tereza
Sňatek uzavřeli:
Nedbalová Alena, Prusinovice a Gawlick R. B. Julian, Frankfurt nad Mohanem
Rozloučili jsme se:
s paní Slavomírou Nedbalovou, panem Zdeňkem Kopečným a paní Jitkou Páterovou.
A vzpomínky zůstanou ...
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Co je nového v obci

Parkování v ulici Podzahradní dříve

Parkování v ulici Podzahradní dnes
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Kateřinské hody

Hodová mše svatá - P. Petr Dolák s ministranty

Dechová hudba Vlčnovjanka

Vánoční jarmark

Vánočně prostřený stůl

Výrobky žáků základní školy

Rozsvícení vánočního stromu

Vystoupení dětí z mateřské školy

Vystoupení žáků základní školy
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